Zápis z valného shromáždění České asociace slavistů, z. s. konaného
ve středu 22. 3. 2017 v 11:00 v Brně na FF MU, A. Nováka 1, posl. B 2. 23
Přítomni:
Aleš Brandner, Simona Koryčánková, Oldřich Richterek, Jindřich Kesner, Eliška
Gunišová, Lenka Paučová, Alenka Jensterle Doležalová, Petr Kučera, Josef Šaur,
Libor Pavera, Ivo Pospíšil, Marie Hofmanová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o činnosti ČAS za rok 2016
Zpráva o hospodaření
Zpráva o V. kongresu českých slavistů
Činnost v roce 2017: příprava účasti na MKS v Bělehradě 2018
Různé

Počet přítomných nebyl dostatečný, po půl hodině čekání se podle stanov schůze
stala usnášeníschopnou.
Přítomní minutou ticha uctili památku významné slavistky prof. Danuše Kšicové.
1. Předseda ČAS provedl kontrolu zápisu a úkolů z valného shromáždění
konaného 18. 3. 2016.
Zrekapituloval průběh V. kongresu českých slavistů, exkurze Po stopách J.
Dobrovského za vedení prof. Pavery, rusistického kolokvia, konference o
hodnotách a česko-slovenské konference. Na základě kontroly platby příspěvků
byl revidován seznam členů.
2. Zprávu o hospodaření přednesla paní Marie Hofmanová. Diskutovalo se
současně o zprávě o činnosti a hospodaření.
Publikační výstupy ze všech akcí byly už realizovány nebo budou postupně
realizovány v průběhu roku 2017.
Členové ČAS se také podílejí na tvorbě internetového časopisu Proudy, který má
zvyšující se úroveň.
Předseda poděkoval všem, kteří se na těchto konferencích a edičních aktivitách
podíleli.
Předseda informoval o účasti členů ČAS na MKS v Bělehradě 2018, seznámil se
složením delegace ČAS, kterou valné shromáždění ČAS jednomyslně schválilo.

Předseda uvedl, že si účastníci MKS musejí zajistit financování od svých institucí,
ČAS bude rezervovat celkovou částku Kč 10 000 jako nezbytnou podporu.
3. V diskusi se předseda vrátil k udělování Ceny ČAS za mimořádné vědecké dílo
z oblasti slavistiky (loni na V. kongresu českých slavistů byla cena udělena
editorům Moudrosti starých Čechů Romana Jakobsona, SSFW udělil pamětní
listy doc. Lepilové a prof. Kšicové). Letos komise udělila pamětní list
k životnímu jubileu prof. Marii Sobotkové (bude předáno v květnu 2017).
V roce 2017 se bude ČAS podílet na kolokviu o Leskovovi a jeho doprovodné
akci, česko-slovenské konferenci a připravované konferenci o střední Evropě
organizované SCSS (listopad 2017), později i mezinárodní konferenci věnované
osobnosti Franka Wollmana a jeho syna Slavomíra (jaro 2018) pořádané SSFW.
Předseda požádal o bližší spolupráci členy ČAS, zejména prof. Paveru, prof.
Zelenku, dr. Paučovou a Mgr. Gunišovou. V rozpětí let 2018–2019 se bude konat
VI. kongres českých slavistů; bude upřesněno později.
4. Předseda SCSS navrhl finanční podporu těmto edičním projektům:
1) Mezigeneračnímu sborníku 4 000 Kč
2) Souboru česko-slovenských studií (Pospíšil) Kč 4 000 Kč
3) Bibliografii prof. M. Sobotkové k životnímu jubileu (obdrží také pamětní
list Slavistické společnosti Franka Wollmana za dlouholetou činnost
v oblasti slavistiky) 4 000 Kč
Návrh byl jednomyslně schválen.
Usnesení:
Valné shromáždění České asociace slavistů, z. s.
schvaluje:
zprávu o činnosti a hospodaření ČAS
finanční podporu edic v roce 2017
pověřuje vedení ČAS:
- spoluorganizovat vědecké konference a kolokvia (Leskov a československá konference a jejich event. doprovodné akce, konference o střední
Evropě, o F. Wollmanovi) v roce 2017;
- rozvíjet další ediční činnost podle stanov ČAS s využitím vícezdrojového
financování.
Dále:

- v součinnosti se SCSS zhotovit informační leták o F. Wollmanovi a
distribuovat ho ve vzdělávacích institucích. Odpovídá: prof. Pavera, dr.
Paučová, Mgr. Gunišová;
- realizovat druhou část exkurze Po stopách J. Dobrovského (Olomouc,
Praha). Odpovídá: prof. Pavera, dr. Paučová, Mgr. Gunišová;
- podpořit účast členů ČAS na MKS v Bělehradě 2018.

V Brně dne 22. 3. 2017
Zapsal: Pospíšil
Kontrola zápisu:
Ivo Pospíšil
FOTOGALERIE:

Jiří Gazda

Aleš Brandner

